


MATTONE, 
DAT BEN JIJ

Of je nu voetbalt in een elftal, rijdt in de  
formule 1 of zingt in een koor: je doet iets met 
zijn allen. En samen doe je je stinkende best 
om voor de top te gaan, voor het beste  
eindresultaat. Waar je trots op kunt zijn. 



Dat geldt ook voor je werk. Samen maken  
we mooie dingen waar we trots op zijn.  
 
En met samen bedoelen we niet alleen de 
collega’s op kantoor en de op de bouwplaats, 
maar ook de architecten, leveranciers en onze 
klanten.  

En als we het hebben over Mattone, dan  
bedoelen we jou. Want jij bent, samen met 
al je collega’s, Mattone.



Wij zijn gek op Italië vanwege de Romeinse 
bouwkunst. Ze hebben ons ook verschil-
lende bouwkundige vormen en technieken 
nagelaten. Die inspireren ons dagelijks, terwijl 
het inmiddels toch al zo’n tweeduizend jaar 
geleden is dat de Romeinen over heel Europa 
fraaie bouwkunsten neergezet. Hoogstand-
jes waarvan we vandaag de dag nog steeds 
kunnen genieten. Duurzaamheid betekende 
toen nog dat een gebouw minstens een paar 
eeuwen meeging. 

Het zal je dan ook niet verbazen dat onze 
naam Mattone uit het Italiaans voortkomt. 
Een “Mattone” was in de tijd van de Romeinse 
bouwkunst, de naam van een hoeksteen. Een 
belangrijke steen dus. Eentje waar je op kon 
bouwen. Die rol willen wij ook graag vervullen. 

WAAR LIGGEN 
ONZE WORTELS?



WIJ STREVEN ERNAAR  
OM DE MONUMENTEN VAN DE  

TOEKOMST TE BOUWEN 



Vitruvius was een bescheiden persoon met 
grote ambities. Hij is een van de bekendste 
Romeinse bouwmeesters aan wie we onze 
inspiratie te danken hebben. Hij heeft op 
een bepaald moment al zijn inzichten over 
architectuur en bouwkunst opgeschreven. 
Handig, want daardoor kunnen wij vandaag 
de dag lezen wat hij aan bouwkundige kennis 
had. En dat was heel wat. 

In zijn “De Architectura libri decem” (De 
bouwkunst in tien delen) vat hij de toen 
bekende kennis over de bouwkunst samen. 
Hij voegt daar zijn eigen ervaringen als 
architect en ingenieur aan toe. Hoewel het 
boek al bijna tweeduizend jaar oud is, is 
het nog steeds heel interessant. Ook voor 
de hedendaagse bouwer.     

BOUWMEESTER 
ONZE MENTALITEIT



Waar moest, volgens 
Vitruvius een goed 
gebouw aan voldoen?  
 
Volgens hem ging het 
om drie basisprincipes, 
namelijk:  
 
stevigheid (firmitas), 
bruikbaarheid (utilitas) 
schoonheid (venustas).   
 
 
Voor een  bouwmeester 
is het van belang dat al 
deze basisprincipes in 
balans zijn met elkaar.  
 
Geen van de drie mag 
een dominante rol 
spelen over de ander.



DE BOUWMEESTER 
ZIT IS ONS DNA 



Wij zijn de regisseur van onze bouwprojec-
ten. We willen het overzicht houden.  
Zo beïnvloeden en waarborgen we de kwa-
liteit van ons werk optimaal. Ook kunnen we 
het beste voldoen aan de verwachtingen van 
de klant. 

Door betrokken te zijn bij elke fase, van 
ontwerp tot oplevering, kunnen we niet  
alleen beter ons werk doen, maar hebben  
we ook betere grip op de kosten.  
 
Doordat we intensief en inhoudelijk  
betrokken zijn, wordt het werk wat we 
doen, betekenisvol. 

Bouwmeester zijn heeft niet alleen te maken 
met vakmanschap en betrokkenheid bij het 
hele bouwproces, maar is ook een kwestie 
van mentaliteit. Wij vinden het belangrijk 
dat, wanneer je samenwerkt met Mattone,  
je steeds op zoekt gaat naar de beste 
Bouwmeester in je. 
 
We dagen onszelf, leveranciers en onderaan-
nemers daarop uit.



 
Wij hechten sterk aan traditionele waarden 
zoals veiligheid, loyaliteit en verbonden-
heid. En dragen die waarden ook uit. Wij 
handelen open en betrouwbaar.  
Ook willen we het goede voorbeeld geven 
voor de bouwbranche.

We gaan zorgvuldig om met mensen en  
materialen. We zijn collegiaal.  
Want bouwen doe je samen.  
 
Iedereen bij Mattone kent zijn opdrachtgevers 
en weet onder welke redenen, afspraken 
en voorwaarden met elkaar het project is 
gestart. 
  
Belangrijke kenmerken van Mattone  
Bouwmeesters zijn dat we anderen laten 
schitteren en verder kijken dan onze  
neus lang is.







DE KRACHT
VAN HET GILDE

Wij zijn een lerende organisatie. Fouten maken 
mag, als we er maar met elkaar van leren. We 
leiden onze eigen mensen intern op. Daarbij 
hebben we goed gekeken naar het Middel-
eeuws gildesysteem. Medewerkers leren van 
elkaar eerst als leerling en daarna stromen ze 
door naar de functie die past bij je talent en 
ambities. Op deze manier worden vakman-
schap, kennis, kunde en inzicht, aan elkaar 
doorgegeven en in onze organistie verankerd. 
Daarnaast hou je natuurlijk alle ruimte voor zelf-
ontplooiing en ben je verantwoordelijk voor al 
je bedrijvigheden.  
 
Om bij ons te werken moet je wel door kunnen 
pakken en heb je passie voor het werk wat je 
doet. Ons team is gedreven succesvol te pres-
teren. 



DE TOEKOMST  
ACTIEF INSPIREREN

Wij staan als bouwmeester midden in de 
maatschappij. Zo zijn we nauw betrokken bij 
het opleiden van jonge mensen voor de bouw. 
Terwijl er een enorm tekort is aan vakmensen, 
kiezen (te) weinig jongeren voor de bouw en 
wordt er veel te weinig gedaan om ze op te 
leiden. Dat moet veranderen, vinden wij. 

Daarom investeren wij in de ‘nieuwe generatie’ 
en werken wij nauw samen met scholen om 
jonge mensen enthousiast te maken voor het 
vak en ze te stimuleren om een praktische 
opleiding te kiezen. We laten zien hoe leuk 
het is om met je handen te werken en daarbij 
je hoofd te gebruiken, waarbij het resultaat 
tastbaar is. Ook geven we gastlessen en delen 
we onze ervaringen.





GEEN hierarchische 
organsiatie piramides  

bij Mattone

WEL gelijkwaardige 
teams met samen-

werkende specialisten

We houden er van om de lijnen kort te  
houden en onze kennis met elkaar te delen.  
We stellen vragen aan juist diegene die  
het meeste ervan weet. Zo wordt ieders  
specialisme optimaal ingezet.  
“Wie het weet mag het zeggen.” 

ZO WERKEN WE 
MET ELKAAR:



Elk bouwproject is uniek en heeft een dui-
delijk begin en einde. Optimaal projectmatig 
werken bestaat voor de helft uit routine en 
indien nodig improvisatie. De grote lijnen zijn 
daarmee bekend, maar er is altijd ruimte voor 
vakmanschap en creativiteit. 

DE KICK VAN 
GROTICK
Om de kwaliteit hoog te houden en de 
controle te hebben op de bouwprojecten 
hebben we een aantal beheers aspecten 
die we uitleggen op de volgende pagina’s.  
Als ezelsbruggetje hebben we hiervoor de 
afkorting GROTICK. De volgorde van de 
beheers aspecten is willekeurig.

PROJECTMATIG 
WERKEN



Geld: Stem je in de vorm van een begroting 
met elkaar af. Op geld kun je niet sturen. Op 
de andere beheers aspecten (behalve tijd) 
kun je wel sturen. Als budget onder span-
ning komt te staan zoeken we gedreven met 
elkaar naar passende oplossingen. 

Risico’s: Hoe meer invloed en regie we heb-
ben op het project, des te kleiner worden de 
risico’s die we lopen. Dat betekent dat elke 
specialist per projectfase de verantwoor-
ding neemt voor het project en voor elkaar.

Organisatie: Samenwerken staat centraal 
met zowel de directe collega’s, als de on-
deraannemers en zelfs klanten. We werken 
vanuit verbinding, vertrouwen en vakman-
schap. En we spreken elkaar erop aan als we 
hier verbetering in zien. Iedereen heeft de 
vrijheid om ideeën te opperen en mag ook 
zelf het initiatief nemen voor verandering.
 
Tijd: Tijd stem je af met elkaar in de vorm 
van een planning. Als deadlines onder span-
ning komen te staan zoeken we gedreven 



met elkaar naar passende oplossingen. 
Op tijd kun je niet altijd invloed uitoefenen, 
op de andere beheers aspecten kun je  
makkelijker sturen.

Informatie: Het is onze plicht om elkaar te 
informeren en je hebt het recht om goed 
geïnformeerd te worden. Samen zijn we  
verantwoordelijk voor de overdracht van 
informatie bij de verschillende projectfases.
 
Communicatie: Is vriendschappelijk, open 
en betrokken. In het team vooral ook pro- 
actief, zodat we goed op de hoogte zijn van 
de situatie.

Kwaliteit: Is de optimale balans tussen het 
niet teveel beloven en de verwachting over-
treffen. Beloven wat je waar kan maken en 
positief verrassen in elke projectfase.



Wij zien het als onze belangrijkste taak om  
de woon- of werkdromen van onze opdracht- 
gevers te realiseren. Of iemand nu droomt 
van een woning op een eigen kavel, of een 
nieuw bedrijfspand dat alle ruimte biedt om 
te ondernemen: wij ondersteunen opdracht-
gevers bij de realisatie. En staan hen terzijde 
tijdens dit enerverende proces. Wij nemen 
opdrachtgevers alle zorgen uit handen en 
houden daarbij de planning, de kosten en de 
kwaliteit nauwlettend in de gaten. 
 
Het gedroomde eindresultaat is een  
woning of een bedrijfspand waar een  
opdrachtgever meer dan tevreden mee 
is en wij als team trots op zijn.

WAARMAKERS  
VAN WOON- EN  
WERKDROMEN





Wij zijn nieuwsgierig naar nieuwe middelen en 
technieken. Wij zijn niet innovatief om met een 
bepaalde trend mee te gaan. Maar het gaat er 
praktisch om of de opdrachtgever gebaat is bij 
de vernieuwing. 
 
Er staan ons veel veranderingen te wachten 
in onze branche, zoals bijv. robotisering en 3D 
printen. Dit schrikt niet af, maar wij zijn juist 
benieuwd hoe we met deze technieken ons werk 
kunnen versterken en verbeteren.
 
Wij zien veranderingen als kansen en pakken 
deze kansen graag met beide handen aan.  
Mits wij, en onze klanten bij deze verandering 
gebaat zijn. Hiermee waarborgen wij ons  
bestaansrecht, kwaliteit en de werkwijze.  
Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. 
Want we denken niet alleen in korte termijn 
verbeteringen, maar vooral wat goed is op lange 
termijn. 

BOUWMEESTERS 
EN DE TOEKOMST





DE BOUWFAMILIE 
Bouwen doe je met z’n allen 
en beleef je met z’n allen.

’Tutti insieme’, zoals ze in Italië zeggen. 
Daarom vieren wij graag gezamenlijk de 
traditionele mijlpalen van het bouwproces. 
Het slaan van de eerste paal, het leggen 
van de eerste steen, of het bereiken van 
het hoogste punt. Net zoals in Italiaanse 
‘famiglia’, waar belangrijke gebeurtenissen 
met de hele familie worden gedeeld. 



Wij bouwen niet vóór de klant, maar mét 
de klant. En over ‘met z’n allen’ gesproken: 
iets bouwen is een uitdaging, die je samen 
in een bouwteam aangaat. Waarbij je als 
professionals elkaar niet in de weg loopt, 
maar elkaar helpt en versterkt, zodat je 
gezamenlijk een perfect eindresultaat 
bereikt.



Jij bent, samen met al je collega’s: Mattone.  
 
Wij creëren bouwwerken, net als de Romeinen, 
waar volgende generaties ook van kunnen  
genieten. We streven ernaar om monumenten van 
de toekomst te bouwen.
 
Wij geven stevigheid, bruikbaarheid en schoon-
heid even veel aandacht in onze projecten.

Hoe eerder wij betrokken zijn in het begin van 
het project, hoe beter wij in staat zijn optimale 
kwaliteit te leveren.

Wij kunnen als Mattone het beste ons werk 
doen, als we ook als bouwmeester gezien  
worden. Het is daarom ook belangrijk dat  
we ons ook zo gaan gedragen.

Optimaal projectmatig werken bestaat voor  
de helft uit routine en de andere helft uit  
improvisatie.

MATTONE OP NAAR DE TOP!



Via het Gilde worden vakmanschap, kennis,  
kunde en inzicht doorgegeven. Met alle ruimte 
voor zelfontplooiing en het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid. 

Wij investeren in de ‘nieuwe generatie’ en werken 
nauw samen met scholen om jonge mensen  
enthousiast te maken voor het vak. We stimu- 
leren ze om een praktische opleiding te kiezen. 

Ken je ezelsbruggetje GROTICK! 
En werk er actief mee.

Wij vieren gezamenlijk de traditionele mijlpalen 
van het bouwproces. Het slaan van de eerste 
paal, het leggen van de eerste steen, of het berei-
ken van het hoogste punt.

Wij bouwen niet vóór de klant, maar mèt de klant. 

Wij zijn waarmakers van woon- en werkdromen.

MATTONE OP NAAR DE TOP!
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